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Förord 

I föreliggande publikation redovisas ett treårigt fältförsök där olika jordbearbetnings-

metoders inverkan på angrepp av skadegörare, främst bladfläcksjuka, i höstvete 

studerades. Vidare undersöktes i vilken mån utfallet kan förbättras om jordbearbet-

ningen föregås av att stubben hackas samt inverkan av svampbekämpning. 

I undersökningen samverkade Institutionen för skoglig mykologi och patologi, 

SLU, Avdelningen för jordbearbetning, SLU, Jordbruksverkets växtskyddscentral, 

Uppsala, Hushållningssällskapet i Uppsala samt JTI – Institutet för jordbruks- och 

miljöteknik. 

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Rekordverken Sweden AB 

och Väderstad-Verken AB.  

Till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande framför JTI ett  

varmt tack. Ett särskilt tack riktas till försöksvärdarna Staffan Ulväng, Husby Gård, 

Örsundsbro, Erik Jerpdal, Stora Bärby, Örsundsbro samt Ultuna Egendom.  

Uppsala i mars 2010 

Lennart Nelson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Den ekonomiska utvecklingen inom svensk spannmålsodling har inneburit allt-

mer ansträngda växtföljder, med höstvete som dominerande gröda. För att minska 

kostnaderna för jordens bearbetning tillämpas, i synnerhet vid höstsådd, ofta 

metoder som innebär att en stor del av skörderesterna hamnar i det övre mat-

jordsskiktet. Härvid ökar risken för svampsjukdomar, vilket i sin tur innebär  

ökad användning av fungicider.  

Möjligheterna att mylla ned halm och stubb beror förutom på arbetsredskapens 

utformning och framförande även på skörderesternas sammansättning avseende 

mängd, sönderdelning och spridningsjämnhet. Dagens halmhackar ger i regel en 

god sönderdelning och fördelning av halmen bakom skördetröskan. Stubben kan 

däremot vara svårare att bruka ned, i synnerhet om den görs hög för att öka kapa-

citeten vid skördetröskningen. Hackning av stubben i ett separat arbetsmoment 

efter skördetröskningen skulle därför kunna vara en betydelsefull åtgärd, för att 

mer fullständigt bruka ned skörderesterna och därigenom minska mängden smitta 

till efterföljande grödor. 

Under 2004 påbörjades ett treårigt projekt där olika jordbearbetningsmetoders  

inverkan på angrepp av skadegörare, främst bladfläcksjuka (Pyrenophora tritici-

repentis), i höstvete studerades. Vidare undersöktes i vilken mån utfallet kan 

förbättras om jordbearbetningen föregås av att stubben hackas samt inverkan  

av svampbekämpning. Försöken utfördes i stråsädesdominerade växtföljder där 

starka svampangrepp påföljande år kunde befaras. 

Inför sådd av höstvete med höstvete som förfrukt utvärderades olika former av 

jordbearbetning med sinsemellan olika bearbetningsdjup enligt nedanstående. 

 Konventionell plöjning, 20-25 cm. Jämförelseled. 

 Grund plöjning, 12-14 cm. 

 Konventionell stubbearbetning, 12-14 cm. 

 Grund stubbearbetning 5-7 cm. 

I halva parcellerna föregicks jordbearbetningen av att stubben hackades. Under 

försommaren bekämpades halva försöksytorna med fungicider. 

Antalet veteplantor och mängden skörderester vid markytan mättes under hösten 

och förfarandet upprepades på våren. Under växtodlingssäsongen registrerades 

sjukdomsutvecklingen i försöksfälten. Vid skörden bestämdes höstvetegrödornas 

avkastning och kvalitet.  

Undersökningen visade att stående stubb hackades oavsett typ av betesputs ner  

till höjder om cirka 5-10 cm. Maskinerna hade däremot besvär med att hantera  

de skörderester som tryckts ned i hjulspåren efter skördetröskor och traktorer  

med ojämn stubbhöjd som följd. Omvänd körriktning vid stubbhackning alterna-

tivt frontmonterade hackar torde kunna minska detta problem. 

Stubbhackningen minskade mängden skörderester vid markytan genom att myll-

ningen av halm och stubb underlättades.  

Mängden skörderester vid markytan var som väntat betydligt mindre i de plöjda 

leden än i de stubbearbetade. Bland de plöjda leden lyckades den grunda bearbet-
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ningen i stort lika väl som den konventionella att mylla skörderesterna, i synner-

het då stubben hackades.   

I försöksledet med grund stubbearbetning kan framhållas stubbhackningens posi-

tiva inverkan. Med denna lyckades det att reducera mängden skörderester vid 

markytan till samma nivå som för konventionell stubbearbetning. 

Planträkning visade att det inte fanns några skillnader mellan de olika leden på 

hösten. Däremot var utvintringen större i de stubbearbetade leden.  

I undersökningen noterades att de stubbearbetade leden, d.v.s. de koncept som 

medförde jämförelsevis mycket skörderester vid markytan, kunde vara jämförelse-

vis sent utvecklade. Detta skulle kunna hänföras till skörderesternas värme-

isolerande förmåga, som innebär risk för att grödornas tillväxt fördröjs på våren. 

Resultatet från graderingen av vetets bladfläcksjuka på försommaren följde väl 

mönstret avseende mängden skörderester vid markytan. Det vill säga mindre 

angrepp i de plöjda leden än i det konventionellt stubbearbetade, som i sin tur 

hade mindre angrepp än det grunt stubbearbetade. Utfallet stämmer väl överens 

med tidigare erfarenheter, nämligen att mängden skörderester på marken har stor 

betydelse för spridningen av vetets bladfläcksjuka. Vidare att detta främst gäller 

den tidiga spridningen, från de infekterade växtresterna till den nya grödan.   

Vid den sista sjukdomsgraderingen, i mitten av juli, var skillnaderna mellan för-

söksleden inte lika klara som på försommaren. Detta kan ha orsakats av att smitt-

spridning senare mestadels sker mellan plantor i den nya grödan, d.v.s. inte i lika 

hög grad från skörderesterna. Dessutom var parcellerna i försöket inte större än att 

spridning mellan parcellerna kunnat jämna ut skillnaderna mellan de olika leden. 

Sammantaget för hela försöksperioden visade avkastningsmätningarna i ej fungi-

cidbehandlade försöksled på enbart mindre skillnader mellan de olika metoderna 

för jordbearbetning. Noterbart är dock att den konventionella stubbearbetningen  

i genomsnitt gav 5 % (340 kg/ha) lägre skörd än den konventionella plöjningen, 

medan övriga skillnader ej var signifikanta. Sjukdomsangrepp var en viktig anled-

ning till skillnaderna i skördenivå mellan de olika behandlingarna, vilket antyds  

av att 

 skillnaderna i skördenivå helt kunde kompenseras med fungicidbehandling 

 det vid låga svamptrycksnivåer inte förelåg några skillnader. 

Årsmånen visade sig ha betydande inverkan på de olika jordbearbetningsmetoder-

nas effekt på skördenivån. I sammanhanget kan nämnas att vid etableringen av  

det första försöksårets gröda, hösten 2004, vållade den höga markfukten besvär 

vid den plöjningsfria såbäddsberedningen. Ett år senare, hösten 2005, med betyd-

ligt torrare förhållanden, lyckades man i vissa fall inte åstadkomma tillräckligt  

fint bruk efter plöjningen. Under hösten 2006, slutligen, stördes i synnerhet den 

plöjningsfria såbäddsberedningen av en regnig period i slutet av augusti. 

Som tidigare nämnts resulterade stubbhackningen i mindre mängder skörderester 

vid markytan. Den medförde dock inte ytterligare förbättringar i form av vare sig 

sundare grödor eller ökad avkastning, vilket innebär att stubbhackningen inte kan 

rekommenderas som en generell åtgärd. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

9 

Summary 

Economic factors influencing Swedish cereal production have caused increasingly 

strained crop rotations with winter wheat as the dominating crop. In order to 

decrease costs for soil tillage (especially for autumn sown crops) methods are 

used that often result in large amounts of crop residue at the soil surface. Several 

important fungal diseases can be spread via these crop residues and this in turn 

leads to increased need for fungicides. 

Besides the design and performance of the implements used, the possibility to  

cover straw and stubble with earth during soil tillage is dependent of the composi-

tion of the crop residues with respect to total amount, size distribution and spread-

ing evenness. With modern straw choppers at the back of combine harvesters straw 

is generally well-chopped and distributed. However, stubble can be more difficult 

to incorporate, especially if it is left high in order to increase capacity at combine 

harvesting. Stubble chopping in a separate field operation after combine harvesting 

could therefore be an effective measure to achieve more efficient incorporation of 

crop residues into the soil and in this way decrease the transfer of fungal diseases  

to following crops. 

During 2004 a three-year field trial was started in order to investigate the influence 

of different soil tillage methods on the occurrence of fungal outbreak, principally 

tan spot (Pyrenophora tritici-repentis) in winter wheat. It was further investigated 

to what extent outcomes can be improved by stubble chopping and the effect of 

chemical treatment with fungicides. The field trial was carried out in cereal-

dominated crop rotations where fungal outbreaks could be expected.    

In the field trial winter wheat was sown with winter wheat as preceding crop.  

The different kinds of soil tillage with varying working depths that were evaluated 

were as follows:  

 Conventional ploughing, 20-25 cm. Comparison treatment. 

 Shallow ploughing, 12-14 cm. 

 Conventional stubble cultivation, 12-14 cm. 

 Shallow stubble cultivation, 5-7 cm.   

Before the soil tillage was started the stubble was chopped in half of the area of 

each experimental plot. During early summer half of the wheat crop was treated 

with fungicides. 

The number of seedlings and the amount of crop residues at the soil surface was 

determined first during the autumn and was repeated during the spring. During the 

growing season the development of fungal diseases was monitored. At harvest the 

yield and the quality of the wheat crops were determined.  

The field trial showed that standing stubble was chopped to heights of about 5-10 cm, 

irrespective of stubble chopper type. Meanwhile both the choppers had difficulties 

handling the crop residues that were pushed down towards the earth in wheel tracks 

after combine harvesters and tractors which resulted in uneven stubble heights. 

Reversed driving direction for stubble chopping or alternatively front mounted stubble 

choppers could reduce this problem.  
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Stubble chopping decreased the amount of crop residues at the soil surface by making 

the incorporation in the soil easier. 

The amount of crop residues at the soil surface was, as expected, considerably less 

in the ploughed treatments than in the stubble cultivated treatments. Among the 

ploughed treatments the shallow tillage was almost as successful as the conven-

tional ploughing in incorporating the crop residues, especially when the stubble 

was chopped.  

In the treatment with shallow stubble cultivation, the stubble chopping was 

observed to have a favourable effect with the amount of crop residues at the soil 

surface decreased to the same level as with conventional stubble cultivation. 

In the autumn there were no observed differences between the experimental treat-

ments regarding number of seedlings. However the winter survival was better in 

the ploughed treatments. 

In the investigation it was noted that new crops in the stubble cultivated treat-

ments (with comparatively large amount of crop residues at the soil surface) were 

relatively late-developed. This may be explained by the heat insulation property  

of the crop residues, which risks delaying the growth of the crops in the spring.   

The results of the assessments of tan spot in the early summer correlated to the 

amount of crop residues at the soil surface - the ploughed treatments had lower 

occurrence of fungal outbreaks than the conventional stubble cultivated treatment 

which in turn had lower occurrence of fungal outbreaks than the shallow cultivated 

one. The outcome agrees well with earlier observations that the amount of crop 

residues at the soil surface is of great importance in the spreading of tan spot and 

that infected crop residues is most important for early spread of the disease to the 

new crop.  

At the final assessment of tan spot in the middle of July, the differences between 

the treatments were not as obvious as in the early summer. This could be explained 

by the fact that late-spreading of the fungal disease principally occurs between 

plants in the new crop instead of from the crop residues. Furthermore, the experi-

mental plots were small, allowing spread between the plots to level out the 

differences between the treatments. 

Yield measurements only resulted in small differences between the soil tillage 

concepts. It was however noted that the conventional stubble cultivation on average 

gave 5 % (340 kg/ha) lower yield than the conventional ploughing, while other 

differences were not significant. That fungal outbreaks had a large impact on the 

yield differences is indicated by the following: 

 Yield differences were totally eliminated through treatment with fungicides. 

 At low levels of fungal outbreak, there were no observed differences. 

Considering the yield for the different soil tillage methods, the annual circumstances 

were shown to have a large impact. For example, as the crop for the first experi-

mental period was being established in autumn 2004, the moist soil made seedbed 

preparation difficult in the cultivated treatments. A year later, in autumn 2005, 

weather conditions were drier and it was not always possible to create a good enough 

seedbed after ploughing. Finally, during autumn 2006, especially the tillage without 

ploughing was disturbed by a rainy period at the end of August. 
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As previously mentioned, stubble chopping resulted in a reduction of the amount  

of crop residues at the soil surface. However it did not consequently result in further 

advantages such as healthier crops or higher yields which imply that stubble chop-

ping cannot be recommended as a generally applicable method. 

Bakgrund 

Lönsamhetsutvecklingen inom den svenska spannmålsodlingen har under senare 

tid medfört betydande överföring från vårsådda till höstsådda grödor. Ytterligare 

en orsak till det ökade intresset för höstvete är utvecklingen av tidigare sorter, 

vilket möjliggjort att skördetröskningen kunnat fördelas på en längre tidsperiod 

under hösten. Alltmer pressade växtföljder ger emellertid upphov till en ökning 

av olika svampsjukdomar. 

Vetets bladfläcksjuka 

Vetets bladfläcksjuka orsakas av Pyrenophora tritici-repentis. Sjukdomen är 

vanligt förekommande i vete och har ökat i betydelse under senare år, speciellt  

i Mellansverige. Skadegöraren orsakar tidig nedvissning och minskar därmed 

grödans assimileringsförmåga.  

   

Figur 1. Bladfläcksjuka i tidigt respektive sent stadium. Ljus fläck i mitten av angreppet 
är ett kännetecknande drag. Foto: Peder Waern 

Kraftiga angrepp av bladfläcksjuka kan ge skördesänkningar med mer än 

1000 kg/ha. Svampen övervintrar på infekterade växtrester eller på utsädet,  

Figur 2. Den utsädesburna smittan är av mindre betydelse, men kan ge angrepp  

på groddplantor. Det mesta av smittan kommer i stället från skörderester på  

vilka det under våren bildas sporer som huvudsakligen sprids inom fältet. Plantor  

i den nya vetegrödan infekteras och på dessa bildas i sin tur nya sporer (konidier) 

som kan infektera ytterligare plantor i fältet och även spridas till kringliggande 

vetegrödor. Svampens utveckling i grödan gynnas av regn och värme. 
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Figur 2. Livscykel hos vetetes bladfläcksjuka (Pyrenophora tritici-repentis). Efter Olvång, 
2000. 

 

Figur 3. Vetets bladfläcksjuka, smitta från utsäde. Foto: Peder Waern 

På grund av att infekterade skörderester är den mest betydelsefulla smittkällan är 

växtföljden viktig för att minska risken för allvarliga angrepp. Det är också viktigt 

att bruka ner växtrester från förgående gröda, speciellt vid odling av vete efter 

vete. Kemisk bekämpning med fungicider sker främst genom sprutning i växande 

gröda. Betning av utsädet har liten effekt. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

13 

 

Figur 4. Risken för spridning av svampsjukdomar är beroende av mängden skörderester 
men även i vilken omfattning dessa är smittade. Halmstrå med pseudothecier, svarta 
”sporhus”. Ultuna Egendom, april 2005. Foto: Peder Waern 

System för jordbearbetning 

Traditionellt har jordbearbetning i svensk spannmålsodling inkluderat årlig plöjning 

till 20-25 cm. Under den senaste 30-årsperioden har det även utvecklats teknik för 

plöjningsfria system, s.k. reducerad jordbearbetning, vilken har fått stor omfattning 

i synnerhet vid odling av höstsådda grödor (Rydberg, 2003). Plöjningen ersätts här-

vid i regel med ett antal stubbearbetningar till 12-14 cm djup. Under senare tid har 

även varianter av såväl plöjning som plöjningsfritt rönt ökat intresse. Sammantaget 

kan därför fyra huvudsakliga bearbetningskoncept inför sådd av höstvete urskiljas. 

 Plöjning, normalt djup. 

 Grund plöjning. 

 Stubbearbetning, normalt djup. 

 Grund stubbearbetning. 

Grund plöjning eller olika former av stubbearbetning kan i många fall förenkla 

och förbilliga jordbearbetning och sådd. Möjligheterna till att bruka ned skörde-

resterna är emellertid jämfört med traditionell plöjning mer varierande och i hög 

grad beroende av beskaffenheterna för mark/skörderester i kombination med 

redskapens utformning och framförande. 

Skörderestbehandling 

Stora kvantiteter skörderester kan vara svåra att bruka ner med hjälp av kultivatorer 

och tallriksredskap. Förutom mängden skörderester har även deras sammansättning 

betydelse. Tebrügge & Griebel anger att inga skörderester bör överskrida 15 cm 

längd.  Vad gäller halmen är detta inget stort problem genom att dagens halmhackar 

åstadkommer hackelse där enbart enstaka procent av den totala viktmängden över-
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stiger denna strålängd (Lundin, 2002). Beträffande stubben däremot uppstår en 

intressekonflikt genom att man för att erhålla hög kapacitet vid skördetröskningen 

vill ta hög stubb. Exempelvis medför ökning av stubbhöjden från 10 till 20 cm att 

kapaciteten höjs med mellan 15 och 35 % (Lundin, 1984). 

Korta halmstrån är lättare att bruka ned till större djup än långa, Tabell 1. Inbland-

ningen av skörderester i marken borde följaktligen kunna förbättras om nedbruk-

ningsmomentet föregås av att stubben hackas.  

Tabell 1. Vertikal fördelning av halm i marken efter nedfräsning av halmhackelse av 
varierande längd. Andel av den totala mängden halm, procent. (Efter Bausch refererad  
av Tebrügge & Griebel.) 

Placering i marken Hackelselängd, cm 

 4 8 16 

Markytan 10 15 20 

0-5 cm 40 50 60 

5-10 cm 50 35 20 

Mål 

Undersökningen syftade till att undersöka olika jordbearbetningsmetoders in-

verkan på angrepp av skadegörare i höstvete samt i vilken mån sundare grödor 

kan erhållas om jordbearbetningen föregås av att stubben hackas. Den nytta för 

svensk spannmålsodling som förväntades åstadkommas var 

1)  minskad användning av svampbekämpningsmedel.  

2) ökad lönsamhet genom förbättrad odlingssäkerhet för höstvete. 

Material och metoder 

Under 2004 påbörjades ett treårigt projekt där olika jordbearbetningsmetoders 

inverkan på angrepp av skadegörare i höstvete studerades. Vidare undersöktes 

inverkan av stubbhackning och svampbekämpning, Figur 5. I samtliga fall 

utgjordes förfrukten av höstvete. 

I samråd med Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala valdes höstvetefält  

ut i stråsädesdominerade växtföljder där starka svampangrepp påföljande år kunde 

befaras. Sammanlagt fyra försök per år lades ut i Uppsalatrakten, varav två på 

Ultuna Egendom och två på gårdar i Örsundsbro, Husby Gård och Stora Bärby. 

Varje försök omfattade tre upprepningar. 

Skördetröskning av förfrukten utfördes med normal till hög stubbhöjd. Halmen 

hackades och fördelades bakom skördetröskan. Efter skördetröskningen hackades 

stubben i halva parcellytorna. På Ultuna Egendom användes för detta ändmål  

en betesputs med horisontella slagor, Figur 6. På gårdarna i Örsundsbrotrakten 

begagnades i stället en betesputs med vertikala slagor, Figur 7. 
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Figur 5. Försöksdesign. Olika former av jordbearbetning inför sådd av höstvete utvärderades 
i jämförelse med konventionell plöjning.  I halva parcellerna föregicks jordbearbetningen av 
att stubben hackades, ”kort stubb”. Under försommaren bekämpades halva försöksytorna 
med fungicider. Parcellbredd 12 meter, längd 24 meter. 

 

Figur 6. Trejon betesputs med horisontella slagor, arbetsbredd 3,65 m. Ultuna Egendom, 
7 september 2004. Foto: Gunnar Lundin 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

16 

 

Figur 7. Betesputs Agrimaster RMU GL med vertikala slagor, arbetsbredd 3,2 m. Stora 
Bärby 9 september 2004. Foto: Gunnar Lundin 

Plöjning genomfördes dels till normalt djup, 20-25 cm, dels till 12-14 cm, Figur 8. 

I båda fallen användes fyrskäriga växelplogar av modell Överum XL. Plöjningen 

följdes av harvningar till dess att lagom struktur erhållits.  

 

Figur 8. Grund plöjning till 12-14 cm djup med Överum XL växelplog. Husby Gård 
15 september 2004. Foto: Gunnar Lundin 
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Stubbearbetningen utfördes som två överfarter med någon veckas mellanrum.  

I försöksledet med konventionell stubbearbetning användes en fjäderpinne-

kultivator, Figur 9. Den grunda stubbearbetningen genomfördes med tallriks-

redskapet Väderstad Carrier, Figur 10. 

 

Figur 9. Konventionell stubbearbetning med Väderstad Cultus fjäderpinnekultivator. 
Ultuna Egendom 7 september 2004. Foto: Gunnar Lundin 

 

Figur 10. Grund stubbearbetning med Väderstad Carrier. Redskapet har tallrikar som 
bearbetande organ samt är baktill försett med en vält för att återpacka jorden. Ultuna 
Egendom 7 september 2004. Foto: Gunnar Lundin 

Efter avslutad jordbearbetning utfördes sådd med skivbillsförsedda såmaskiner  

av fabrikat Väderstad eller Horsch. Normala utsädesmängder och gödslingsgivor 

tillämpades.  
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Under höst och vår samlades och vägdes alla skörderester som var synliga vid 

markytan från två slumpvis utvalda provpunkter per parcellhalva, Figur 11. 

Mängden torrsubstans i respektive prov fastställdes genom torkning vid 105º  

i 3 timmar. 

 

Figur 11. Vid insamlingen av skörderester användes cirkulära ramar med storleken 3 dm
2 

för att avgränsa provytorna. Försöksled: Konventionell stubbearbetning, lång stubb. 
Ultuna Egendom 1 november 2004. Foto: Hugo Westlin 

Planträkning utfördes höst och vår i anslutning till de provpunkter som användes 

för bestämning av mängden skörderester. Antalet plantor (exklusive sidoskott)  

på en meters längd i en sårad räknades. 

Svampbekämpning utfördes vid två tillfällen med fungicider i normala doser. Här-

vid kördes sprutan tvärs parcellernas längdriktning på sådant sätt att halva ytan av 

respektive parcell behandlades, Figur 5. Den första bekämpningen utfördes kring 

den 20 maj med preparatet Stereo. Ungefär en månad senare behandlades grödan 

med en blandning av Comet och Tilt/Proline. 

Under växtodlingssäsongen följdes sjukdomsutvecklingen i fälten veckovis. Vid 

lämpliga tidpunkter, som bestämdes med ledning av de veckovisa inventeringarna, 

graderades försöken noggrant 2-3 gånger med avseende på förekomst av bladfläck-

svampar. 

Vid svampgraderingar som gjordes efter fungicidbehandlingen graderades både 

behandlade och obehandlade led.  

Höstvetegrödans avkastning bestämdes genom skördetröskning med parcelltröska. 

Prover togs ut för analys av vattenhalt, renhet, rymdvikt och tusenkornvikt. 
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Resultat 

Resultat från de enskilda försöken finns redovisade på webbsidan för FältForsk
1
, 

SLU (www.ffe.slu.se). Undersökningen har beteckningen R2-5076. Sök under 

”Försöksresultat” med specificeringar enligt nedanstående.   

År:  2004-2007 

Försökstyp: Jordbearbetning 

Gröda:  Höstvete 

I det nedanstående redovisas sammantagna resultat från hela försöksperioden. 

Utfallet av stubbhackningen var i stort likartat för de båda använda betesputsarna.  

Hackningen stående stubb medförde att stubbhöjden i genomsnitt reducerades till 

cirka 5-10 cm. Där stubben däremot tryckts omkull av skördetröskan eller traktorns 

hjul blev resultatet sämre, här blev stubbhöjden efter hackning i regel cirka 15-20 

cm. Viss stubb låg dock helt platt mot marken, i synnerhet gällde detta den stubb  

som tryckts ned av skördetröskans hjul. Denna stubb blev inte alls påverkad av 

hackningen utan den bibehöll sin ursprungliga längd.  

 

 

Figur 12. Stående stubb hackades oavsett typ av betesputs ner till höjder om cirka 5-10 
cm (övre bilden). Maskinerna hade däremot besvär med att hantera de skörderester som 
tryckts ned i hjulspåren efter skördetröskor och traktorer med ojämn stubbhöjd som följd. 
Ultuna Egendom, 7 september 2004. Foto: Gunnar Lundin 

                                                 
1
 FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter gällande fältforskning inom 

jordbruksområdet. 

http://www.ffe.slu.se/
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För att minska problemet med nedtryckt stubb provades även att tillämpa omvänd 

körriktning vid stubbhackningen, Figur 13. 

 

Figur 13. Under försöket provades att tillämpa omvänd körriktning vid stubbhackningen. 
Härvid minskades problemet med ofullständig hackning orsakad av nedtryckt stubb i hjul-
spår på fältet. Den traktor som härvid begagnades var försedd med vändbar förarplats. 
Ultuna Egendom, 30 augusti 2005. Foto: Gunnar Lundin 

Mängden skörderester på markytan påverkades av respektive behandling, Figur 14. 

Oavsett eventuell stubbhackning gav de plöjda leden betydligt mindre skörderester  

i markytan än de stubbearbetade.  Inom de senare leden innebar orörd stubb att den 

konventionella stubbearbetningen gav signifikant mindre mängd skörderester jäm-

fört med den grunda. Stubbhackningen jämnade ut denna differens.  

 

Figur 14. Sammanställning av alla försök avseende effekterna på mängden skörderester 
vid markytan av olika jordbearbetning med eller utan stubbhackning. Staplar betecknade 
med samma bokstav inom stubbkategori är inte signifikant åtskilda (Duncan’s Multiple 
Range Test, p<0.05)  
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Figur 15. Stubbhackningen underlättade nedbrukning av skörderester. Exempel från 
försöksled med konventionell stubbearbetning vid Ultuna Egendom den 23 september 
2004. Mängd skörderester vid markytan utan stubbhackning (vänstra bilden) uppgick  
här till 1 500 kg torrsubstans per hektar. Med stubbhackning (högra bilden) blev mot-
svarande mängd 600 kg. Foto: Gunnar Lundin  

 

 

Figur 16. Skillnaderna mellan olika behandlingar avseende mängd växtrester vid mark-
ytan kunde kvarstå under lång tid. Foton från två försöksled, ett år efter det att förfrukten 
skördats, avsedda att spegla ytterligheterna i detta avseende. Konventionell plöjning, kort 
stubb (övre bilden) respektive grund stubbearbetning, lång stubb (nedre bilden). Ultuna 
Egendom 18 augusti 2005. Foto: Gunnar Lundin  



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

22 

Planträkningarna visade inte på några skillnader på hösten mellan de olika behand-

lingarna. Däremot skilde sig plantantalet åt på våren, Figur 17. Såväl normal som 

grund plöjning gav bättre överlevnad av plantor än de stubbearbetade leden. 

 
Figur 17. Antal veteplantor på våren. Staplar betecknade med samma bokstav är inte 
signifikant åtskilda (Duncan’s Multiple Range Test, p<0.05). 

Under växtodlingssäsongen noterades skillnader i mognadsstadier mellan de olika 

metoderna för jordbearbetning, Figur 18. 

 

Figur 18. De olika metoderna för jordbearbetning kunde medföra påtagliga skillnader i 
mognadsstadier i form av senare utveckling för de plöjningsfria leden. Ultuna Egendom, 
23 juni 2005. Foto: Peder Waern 

Effekterna av jordbearbetningen på mängden växtrester återspeglade sig i de 

tidiga graderingarna av bladfläcksjuka, Figur 19. Angreppen var i slutet av maj 

lägre i de plöjda leden. Vid den sista graderingen, gjord i mitten av juli, var denna 

skillnad dock inte lika klar.  
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Figur 19. Sammanställning av alla försök avseende effekterna av olika jordbearbetning 
på angrepp av vetets bladfläcksjuka vid gradering tidigt och sent på säsongen. Staplar 
betecknade med samma bokstav inom tidpunktskategori är inte signifikant åtskilda 
(Duncan’s Multiple Range Test, p<0.05). 

I Figur 20 redovisas sammantaget för hela försöksperioden avkastningsnivåer för 

de olika jordbearbetningsmetoderna uppdelat på med respektive utan fungicid-

behandling. Utan svampbekämpning utgjordes den enda signifikanta skillnaden av 

att den konventionella stubbearbetningen gav 5 % (340 kg/ha) lägre skörd än den 

konventionella plöjningen. I sammanhanget kan nämnas att i de fall svamptrycket 

var lågt förelåg inga skillnader överhuvudtaget. Av Figur 20 framgår vidare att 

skillnaderna i avkastning mellan metoderna för jordbearbetning helt kunde kom-

penseras med fungicidbehandling.  

 
Figur 20. Sammanställning av alla försök avseende effekterna av olika jordbearbetning  
på skördenivån med respektive utan svampbekämpning. Staplar betecknade med samma 
bokstav inom fungicidbehandlingskategori är inte signifikant åtskilda (Duncan’s Multiple 
Range Test, p<0.05). 
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I Figur 21 redovisas årliga avkastningsnivåer för de olika jordbearbetnings-

metoderna. Av diagrammet framgår att årsmånen hade betydande inverkan på 

resultatet. I de försök som skördades under 2005 och 2007 gav de plöjda leden 

signifikant högre skörd.  Under 2006 var skillnaderna i skördenivå små mellan  

de plöjda och de stubbearbetade leden men där den grunda stubbearbetningen 

lyckades bäst. I sammanhanget kan nämnas att vid etableringen av det första 

försöksårets gröda, hösten 2004, vållade den höga markfukten besvär vid den 

plöjningsfria såbäddsberedningen. Ett år senare, hösten 2005, med betydligt 

torrare förhållanden lyckades man i vissa fall inte åstadkomma tillräckligt fint 

bruk efter plöjningen. Under hösten 2006, slutligen, stördes i synnerhet den 

plöjningsfria såbäddsberedningen av en regnig period i slutet av augusti. 

 
 

Figur 21. Årsvis sammanställning av alla försök avseende effekterna på avkastningsnivån 
av de olika jordbearbetningsmetoderna. Staplar betecknade med samma bokstav inom 
årskategori är inte signifikant åtskilda (Duncan’s Multiple Range Test, p<0.05). 

Stubbhackningen resulterade, som nämnts tidigare, i att mängden skörderester  

vid markytan kunde reduceras. Den medförde dock inte ytterligare förbättringar  

i form av vare sig sundare grödor eller ökad avkastning.  

Diskussion 

Stubbhackningen minskade mängden skörderester vid markytan. Detta stämmer  

väl överens med tidigare undersökningar som visat att om strålängderna reduceras 

underlättas myllningen. Den ojämna stubbhöjden efter utförd hackning pekar dock  

på brister i konceptet. I viss mån kan problemen med nedtryckt stubb i hjulspåren 

minskas genom omvänd körriktning vid stubbhackningen alternativt frontmonterade 

stubbhackar. Den stubb som redan tryckts ned av skördetröskans hjul kommer man 

dock inte åt med dylika koncept. En ytterligare bättre skörderesthantering kan er-

hållas med skördetröskor försedda med moderna halmhackar i kombination med  

att låg stubbhöjd vid skördetröskningen tillämpas. Detta kräver dock högre trösk-

kapacitet. 
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Mängden skörderester på markytan var som väntat betydligt mindre i de plöjda 

leden än i de stubbearbetade.  Bland de plöjda leden lyckades den grunda bearbet-

ningen i stort lika väl som den konventionella att begrava skörderesterna, i synner-

het då stubben hackades.  Den grunda plöjningen framstår i detta sammanhang  

som ett intressant alternativ till konventionell plöjning vid etablering av höstgrödor. 

Ofta är lantbrukaren då beredd att göra visst avkall på en del av plöjningens posi-

tiva effekter såsom luckring och ogräsbekämpning för att i gengäld erhålla hög 

kapacitet. Dragkraftsbehovet, liksom bränsleförbrukningen, är nämligen i det 

närmaste proportionellt mot plöjningsdjupet. Att bearbetningen är grund är även 

positivt ur växtnäringssynpunkt då mineraliseringen överslagsmässigt är propor-

tionell mot bearbetningsdjupet (Rydberg pers. medd., 2010). 

I försöksledet med grund stubbearbetning kan framhållas stubbhackningens 

positiva inverkan. Med denna lyckades det att reducera mängden skörderester  

vid markytan till samma nivå som för konventionell stubbearbetning.  

 

Figur 22. Mängden skörderester vid markytan varierade i hög grad mellan behandlingarna. 
Sådd av höstvete efter grund stubbearbetning och ohackad stubb vid Husby Gård den 
13 oktober 2004. Foto: Gunnar Lundin 

Den jämförelsevis begränsade utvintringen i de plöjda leden skulle kunna tyda  

på en bättre utsädesplacering med bl.a. bättre kontakt mellan jord och frö.  

I undersökningen noterades att de stubbearbetade leden, d.v.s. de koncept som 

innebar mer skörderester vid markytan, kunde vara jämförelsevis sent utvecklade. 

Detta skulle kunna hänföras till skörderesternas värmeisolerande förmåga som 

bl.a. innebär risk för att grödornas tillväxt fördröjs på våren.  

Resultatet från graderingen av vetets bladfläcksjuka på försommaren följde väl 

mönstret avseende mängden skörderester vid markytan. Det vill säga mindre 

angrepp i de plöjda leden än i det konventionellt stubbearbetade som i sin tur  

hade mindre angrepp än det grunt stubbearbetade. Utfallet stämmer väl överens 

med tidigare erfarenheter, nämligen att mängden skörderester på marken har  

stor betydelse för spridningen av vetets bladfläcksjuka. Vidare att detta främst 

gäller den tidiga spridningen från de infekterade växtresterna till den nya grödan.   



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

26 

Att skillnaderna mellan försöksleden inte var lika klar i mitten av juli kan ha 

orsakats av att den senare smittspridningen mestadels sker mellan plantor i den 

nya grödan d.v.s. inte i lika hög grad från skörderesterna. Dessutom var par-

cellerna i försöket inte större än att även spridning mellan parcellerna kunnat 

bidraga till att jämna ut skillnaderna mellan de olika leden. 

Sammantaget för hela försöksperioden visade avkastningsmätningarna i ej fungi-

cidbehandlade försöksled på enbart små skillnader mellan de olika jordbearbet-

ningsmetoderna. Noterbart är dock att den konventionella stubbearbetningen hade 

signifikant lägre skörd än den konventionella plöjningen. Att sjukdomsangreppen 

var en viktig anledning till skillnaderna i skördenivå visades av att de små skillnad-

erna mellan olika jordbearbetning helt kunde kompenseras med fungicidbehand-

ling, och att det vid låga svamptrycksnivåer inte förelåg några skillnader i avkast-

ning.  

Årsmånen visade sig ha betydande inverkan på avkastningsnivåerna för de olika 

jordbearbetningsmetoderna. Fuktighetsförhållandena i marken under respektive 

höstbruk kan därvidlag antas ha haft betydelse. Under torra omständigheter synes 

såbäddsberedning via stubbearbetning kunna hävda sig väl samtidigt som plöj-

ningen då kan ge svårigheter att åstadkomma tillräckligt fint bruk.  Under blöta 

höstar däremot kan det vara en fördel att plöja upp torrt material från under-

liggande jordlager. 

Genom att stubbhackningen minskade mängden skörderester vid markytan skulle 

man ha kunnat förvänta sig positiva grödeffekter i form av bättre utsädesplacering 

med ökad jordkontakt i såbädden och minskat svamptryck. Att stubbhackningen 

emellertid varken resulterade i sundare grödor eller högre avkastning medför att 

den inte kan rekommenderas som en generell åtgärd.  

Slutsatser 

Stående stubb hackades oavsett typ av betesputs ner till höjder om cirka 5-10 cm. 

Maskinerna hade däremot besvär med att hantera de skörderester som tryckts ned 

i hjulspår med ojämn stubbhöjd som följd.  

Stubbhackningen underlättade myllningen av skörderesterna.  

Mängden skörderester vid markytan var betydligt mindre efter plöjning än efter 

stubbearbetning. Den grunda plöjningen lyckades i stort lika väl som den konven-

tionella att mylla skörderesterna.   

Grund stubbearbetningen medförde mer skörderester vid markytan än stubb-

bearbetning till 12-14 cm djup. Stubbhackningen eliminerade denna differens.  

Planträkning visade att det inte fanns några skillnader mellan de olika leden på 

hösten. Däremot var utvintringen större i de stubbearbetade leden.  

De olika metoderna för jordbearbetning kunde medföra skillnader i mognads-

stadier i form av senare utveckling för de plöjningsfria leden. 

På försommaren var angreppen av vetets bladfläcksjuka mindre i de plöjda leden 

än i det konventionellt stubbearbetade, som i sin tur hade mindre angrepp än det 

grunt stubbearbetade. I slutet av juli hade dessa differenser delvis utjämnats. Detta 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

27 

orsakades troligen dels av att senare smittspridning mestadels sker mellan plantor 

i den nya grödan (d.v.s. inte i lika hög grad från skörderesterna), dels av smitt-

spridning mellan parcellerna. 

Utan fungicidbehandling gav den konventionella stubbearbetningen i genom- 

snitt över hela försöksperioden 5 % lägre skörd än den konventionella plöjningen, 

medan övriga skillnader ej var signifikanta. Sjukdomsangreppen torde vara bi-

dragande till avkastningsvariationerna: Med fungicidbehandling respektive i de 

fall svamptrycket var lågt förelåg inga skillnader överhuvudtaget. 

Hög markfukt vållade besvär vid den plöjningsfria såbäddsberedningen. Å andra 

sidan kunde torra förhållanden medföra att bruket i såbädden blev väl grovt i de 

plöjda leden.  

Stubbhackningen medförde, trots reduktion av mängden skörderester vid mark-

ytan, vare sig sundare grödor eller ökad avkastning, vilket innebär att den inte  

kan rekommenderas som en generell åtgärd.  
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